
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 കേരള സർക്കാർ 

 

ലഖജ്ഞകഩനൿ 

 

 

1491-ലറ ഏറ്റലഘൿ കഘറഞ്ഞ കങറഖ ആക്റ്റഖലറ (1491-ലറ 11-ാം കകന്ദ്ര ആക്റ്റ)്  

3-ാം ലകഘപ്പ ് (1)-ാം ഉഩലകഘപ്പ ് (ബഖ) ഖണ്ഡൿ ന്ദ്ഩവ്തഘത ആക്റ്റഖലറ 5-ാം ലകഘപ്പ ്

(1)-ാം ഉഩലകഘപ്പ് (ബഖ) ഖണ്ഡകതക   കങട്ടഖലകയഖച്ചന്ദ്ഩകകരൿ നൽകഖയഖട്ടഘള്ള 

അധഖകകരങ്ങൾ ലഖനഖകയകഗഖച്ചഘലകകണ്ഘൿ 2011 ജങൺ 22-ാം തഗയതഖയഖലറ  

വ.ഉ. (കക.) 72/2011/ലതകഴഖൽ നമ്പരകയഖ ഩഘറലപ്പടഘലഖച്ചതഘൿ 2011 ജങൺ 24-ാം 

തഗയതഖയഖലറ 1246-ാംനമ്പ൪ കകരള അവകധകരണ ഗവറ്റഖൽ എവ.്ആ൪.ഒ. നമ്പ൪ 

383/2011 ആയഖ ന്ദ്ഩവഖദ്ധലപ്പടഘതഖയതഘമകയ ലഖജ്ഞകഩനലത അതഖറൿഘഖച്ചഘലകകണ്ഘൿ, 

                 തഖരഘലനന്തഩഘരൿ,       2019 ജങൺ 25 

  1194 മഖഥഘനൿ 10. 
 

 

നമ്പ൪ 201/ഇ1/2018/ലതകഴഖൽ.
 

ലതകഴഖറഘൿ  കനഩഘണയലഘൿ (ഇ) ലകഘപ്പ ്
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കകരള വ൪ക്കക൪, കകരള വൿസ്ഥകനലത ലഩകന്ദ്ടകൾ ഩമ്പ് കമഖറയഖൽ കജകറഖലെയ്യഘന്ന 

ലതകഴഖറകളഖകൾക്ക് നൽകകണ്തകയ ഏറ്റലഘൿ കഘറഞ്ഞകങറഖ നഖരക്കഘകൾ ഇകതകലടകപ്പൿ 

കെ൪തഖട്ടഘള്ള ഩട്ടഖകയഖൽ ഩറയഘന്ന ന്ദ്ഩകകരൿ ഩഘതഘക്കഖ നഖശ്ചയഖക്കഘന്നത് വൿബന്ധഖച്ചഘള്ള 

നഖ൪കേളങ്ങൾ ന്ദ്ഩവ്തഘത ആക്റ്റഖലറ 5-ാം ലകഘപ്പ ് (1)-ാം ഉഩലകഘപ്പ് (ബഖ) ഖണ്ഡൿ 

ആലളയലപ്പടഘന്ന ന്ദ്ഩകകരൿ അത് ബകധകമകകകനഖടയഘള്ള എല്ലക ആളഘകളഘലടയഘൿ 

അറഖലഖകറക്കകയഖ ഇതഖനകൽ ന്ദ്ഩവഖദ്ധഗകരഖക്കഘന്നഘ.  

ന്ദ്ഩവ്തഘത നഖ൪കേളങ്ങൾ, ഈ ലഖജ്ഞകഩനൿ ഔകദയകഗഖക ഗവറ്റഖൽ 

ന്ദ്ഩവഖദ്ധഗകരഖക്കഘന്ന തഗയതഖ മഘതൽ രണ്ഘ മകവൿ തഖകയഘന്ന തഗയതഖകക്കക അ     

കളഴകമക ഩരഖഗണനയ്ക്ക് എടഘക്കഘന്നതകലണന്നഘൿ ന്ദ്ഩവ്തഘത നഖ൪കേളങ്ങൾ 

വൿബന്ധഖച്ച് കമൽപ്പറഞ്ഞ കകറയളലഖനഘള്ളഖൽ, ഏലതങ്കഖറഘൿ ആളഖൽനഖന്നഘൿ 

റഭഖകച്ചക്കകലഘന്ന ആകേഩങ്ങകളക നഖ൪കേളങ്ങകളക എലന്തങ്കഖറഘൿ ഉലണ്ങ്കഖൽ, അലയഘൿ 

വ൪ക്കക൪ ഩരഖഗണനയ്ലക്കടഘക്കഘന്നതകലണന്നഘൿ ഇതഖനകൽ അറഖയഖക്കഘന്നഘ. 

അന്ദ്ഩകകരമഘള്ള എല്ലക ആകേഩങ്ങളഘൿ നഖ൪കേളങ്ങളഘൿ ഗലൺലമന്റ ് അഡഗഴണൽ  

െഗ     ന്ദ്കട്ടറഖ, ലതകഴഖറഘൿ കനഩഘണയലഘൿ (ഇ) ലകഘപ്പ,് ഗലൺലമന്റ് ലവന്ദ്കകട്ടറഖയറ്്റ, 

തഖരഘലനന്തഩഘരൿ-695 001 എന്ന ലഖറകവതഖൽ അയച്ചഘതകരണ്തകണ്. 

ഩട്ടഖക 

I. അടിസ്ഥാനകേതന നിരക്കുേൾ (പ്രതിമാസം) 

തവ്തഖക/കജകറഖ അടഖസ്ഥകനകലതനൿ 

(1) (2) 

1. േിഭാഗം—എ   

(1) മകകനജ൪   
 

 ` 13,740
 

2. േിഭാഗം—ബി   

(1)  അക്കൗണ്ന്റ ്

(2)  കമ്പയങട്ട൪ ഓപ്പകററ്റ൪ 

(3)  ക്ലക൪ക്്ക 

(4)  ബഖൽ കളക്ട൪ 

(5)  കകഴയ൪-കൿ-ബഖൽ കളക്ട൪ 

 

 

 

  

 

 

 

` 13,300 
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II.  ക്ഷാമബത്ത 

അടഖസ്ഥകന കലതനതഖനഘഩഘറലമ, ജഗലനക്കക൪ക്്ക വൿസ്ഥകന എക്കകണകമഖകവ് ്

ആന്റ് സ്റ്റകറ്റഖസ്റ്റഖക്വ ് ലകഘപ്പ,് അതകത് ജഖല്ലക ആസ്ഥകനങ്ങൾക്കഘകലണ്ഖ ഓകരക  

മകവലഘൿ ന്ദ്ഩവഖദ്ധഗകരഖക്കഘന്ന ഉഩകഭകക്തചലഖറവങെഖകയഘലട 300 കഩകയഖന്റഖനഘ  

(1998-99=100) മഘകളഖൽ ല൪ദ്ധഖക്കഘന്ന ഓകരക കഩകയഖന്റഖനഘൿ ന്ദ്ഩതഖമകവൿ  26 രങഩ 

(ഇരഘഩതഖയകറ് രങഩ) നഖരക്കഖൽ േകമബതയ്ക്ക് അ൪ശതയഘണ്കയഖരഖക്കഘന്നതകണ.്  

 

 

 

(1) (2) 

3. േിഭാഗം—സി  

(1)   ഇന്ധനൿ നഖറച്ചഘലകകടഘക്കഘന്ന ആൾ 

(2)  ലവയഖൽവ്മക൯ 

(3)  വ൪വ്വഗവ്മക൯ 

(4)  വ൪വ്വഗവ്മക൯-കൿ-കകഴയ൪ 

 

` 13,300 

4. േിഭാഗം—ഡി 

   (1)  ടയ൪ എയ൪മക൯ 

   (2)  അറ്റന്റ൪ 

   (3)  ഩയങ ൺ 

   (4)  ലശൽപ്പ൪ 

   (5)  ലകച്ചമ്ക൯ 

   (6)  ലവകയങരഖറ്റഖ ജഗലനക്കകര൯ 

   

 ` 12,450 

5. േിഭാഗം—ഇ 

   (1)  ക്ലഗനർ 

   (2)  വവഗപ്പർ 

   

`  12,340 

3

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



III.  സ൪വ്വീസ് വേയികേജ ്

മഖനഖമൿ കലജവ് നഖരക്ക് ന്ദ്ഩകബറയതഖൽ ലരഘന്ന ദഖലവൿ ഒരഘ ലതകഴഖൽ 

ഉടമയഘലട അലല്ലങ്കഖൽ സ്ഥകഩനതഖൽ അഞ്ച് ലർഴതഖൽ കഘറയകത കകറൿ 

കവലനൿ ഩങ൪തഖയകക്കഖയ ജഗലനക്കക൪ക്്ക, തകലഴ ഩറയഘന്ന നഖരക്കഖൽ വ൪വ്വഗവ ്

ലലയഖകറ്റജഖന് അ൪ശതയഘണ്കയഖരഖക്കഘന്നതഘൿ അത ് അടഖസ്ഥകനകലതനതഖൽ 

ഉൾലപ്പടഘകതണ്തഘമകണ്. 

(1) അഞ്ചഘല൪ഴൿ മഘതൽ ഩതഘല൪ഴൿ .. അടഖസ്ഥകന കലതനതഖലന്റ

  ലലരയഘള്ള കവലന കകറയളലഖന്  5 ളതമകനൿ. 

(2) ഩതഘല൪ഴൿ മഘതൽ ഩതഖനഞ്ചഘല൪ഴൿ .. അടഖസ്ഥകന കലതനതഖലന്റ

  ലലരയഘള്ള കവലന കകറയളലഖന്  10 ളതമകനൿ. 

(3) ഩതഖനഞ്ചഘല൪ഴകമക അതഖനഘമഘകളഖകറക .. അടഖസ്ഥകന കലതനതഖലന്റ

  ഉള്ള കവലന കകറയളലഖന്  15 ളതമകനൿ.  

IV.  പ്രകതേേകേതനം 

വൿസ്ഥകനലത മഘനഖവഖപ്പകറഖറ്റഖ അലല്ലങ്കഖൽ കകക൪പ്പകറഴന ്  ഩരഖധഖയഖൽ കജകറഖ 

ലെയ്യഘന്ന ജഗലനക്കക൪ക്ക് ന്ദ്ഩതഖമകവൿ  150 രങഩ (നങറ്റഖ അമ്പത് രങഩ) ന്ദ്ഩകതയക 

കലതനമകയഖ അടഖസ്ഥകനകലതനതഖൽ ഉൾലപ്പടഘകതണ്തകണ.് 

V.  ദിേസകേതനം 

ഈ ലഖജ്ഞകഩന ന്ദ്ഩകകരൿ മകവനഖരക്ക ് നഖശ്ചയഖച്ചഖട്ടഘള്ള ഏലതങ്കഖറഘൿ 

ജഗലനക്കകലര വൿബന്ധഖച്ച് ദഖലവകലതനൿ കണക്കകക്കഘന്നതഖന് ന്ദ്ഩതഖമകവ 

അടഖസ്ഥകനകലതനൿ, േകമബത, വ൪വ്വഗവ് ലലയഖകറ്റജ,് ന്ദ്ഩകതയക അറല൯വ ്

എന്നഖലയഘലട ആലകതഘകലയ ഇരഘഩതഖയകറഘലകകണ്് ഭകഗഖച്ച് കണക്കകകക്കണ്തകണ്. 

 

VI.  വരാതുേേേസ്ഥേൾ 

(എ) ഏലതങ്കഖറഘൿ ലഖഭകഗൿ ജഗലനക്കകലര ഈ ലഖജ്ഞകഩനതഖൽ 

ഉൾലപ്പടഘതഖയഖട്ടഖലല്ലങ്കഖൽ അങ്ങലനയഘള്ള ജഗലനക്കക൪ക്ക് വമകനഩദലഖയഖറഘള്ള 
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ജഗലനക്കക൪ക്ക് നഖശ്ചയഖച്ചഖട്ടഘള്ള കലതനൿ റഭഖക്കഘന്നതഖന് അ൪ശതയഘണ്കയഖരഖ 

ക്കഘന്നതകണ.് 

 (ബഖ) 2016 ഡഖവൿബ൪ 21-ാം തഗയതഖയഖലറ ജഖ. ഒ. (എൿ.എവ്.) നമ്പ൪ 

196/2016/ലതകഴഖൽ നമ്പരകയഖ വ൪ക്കക൪ ഩഘറലപ്പടഘലഖച്ചതഘൿ  2016  ഡഖവൿബ൪ 

24-ാം തഗയതഖയഖലറ  2256-ാം നമ്പ൪ കകരള അവകധകരണ ഗവറ്റഖൽ എവ്.ആ൪.ഒ. നമ്പ൪ 

785/2016 ആയഖ ന്ദ്ഩവഖദ്ധലപ്പടഘതഖയതഘമകയ ലഖജ്ഞകഩനന്ദ്ഩകകരൿ നഖശ്ചയഖച്ചഖട്ടഘള്ള 

കഘറഞ്ഞനഖരക്കഘകൾ ഈ ലഖജ്ഞകഩനൿ ന്ദ്ഩവഖദ്ധഗകരഖക്കഘന്ന തഗയതഖ മഘതൽ ഈ 

കമഖറയഖലറ ജഗലനക്കക൪ക്ക്   ബകധകമകകഘന്നതല്ല. 

     

 ഗല൪ണ്ണറഘലട ഉതരലഖ൯ന്ദ്ഩകകരൿ, 

 ഡഖ. റകൽ, 
 അഡഗഴണൽ ലവന്ദ്കട്ടറഖ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

 

NOTIFICATION 

 

 

 

 

The following proposal regarding the revision of minimum rates of wages which the 

Government of Kerala proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of 

sub-section (1) of section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948) read 

with clause (b) of sub-section (1) of section 5 thereof and in supersession of the notification 

issued under G.O. (Ms.) No. 72/2011/LBR. dated 22nd June, 2011 and published as S.R.O.  

No. 383/2011 in the Kerala Gazette Extraordinary No.1246 dated 24th June, 2011, payable to 

the classes of employees employed in the Petrol Pumps sector in the State of Kerala, as 

specified in the Schedule annexed hereto, are hereby published for the information of all 

persons likely to be affected thereby as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 

of the said Act. 

Notice is hereby given that the proposal will be taken up for consideration on or after 

two months from the date of this publication this notification in the official Gazette and that 

the objections and suggestions, if any, that may be received from any person with respect to 

the said proposal within the time limit specified above, will be considered by the 

Government. All such objections and suggestions shall be addressed to the Additional Chief  

Secretary to Government, Labour and Skills (E) Department, Government Secretariat, 

Thiruvananthapuram—695 001.  

 

 

 

 

    Dated, Thiruvananthapuram,       25th  June, 2019  No. E1/208/2018/LBRD. 

10th Mithunam, 1194. 

Labour and Skills (E) Department 
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SCHEDULE 

I. Basic rate of Wages (Monthly) 

 Work/Designation  Basic Wages 

  1  2 

1. Group—A  

 (1) Manager                                                               ₹  13,740 

2. Group —B           

 (1)  Accountant         

 (2)  Computer Operator  

 (3)  Clerk         

 (4)  Bill Collector        

 (5)   Cashier-cum-Bill Collector 

3. Group—C  

  (1)  Workers engaged in fuel filling      

   (2)  Salesman       

  (3)  Serviceman      

  (4)  Serviceman-cum-Cashier 

4. Group—-D 

  (1) Tyre Airman           

  (2) Attender         

  (3) Peon         

  (4) Helper    

  (5) Watchman            

  (6) Security Workers 

5. Group—E  

  (1) Cleaner 

  

(2) Sweeper

   

         ₹ 12,340

 

II. Dearness Allowance 

 In addition to the basic wages, the employees shall be entitled for Dearness Allowance 

calculated on the basis of the latest available Consumer Price IndexNumbers for each month 

published for the concerned District Headquarters by the Department of Economic and 

₹ 13,300 

₹ 13,300 

₹ 12,450 
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Statistics, Government of Kerala at the rate of  ₹ 26 (Rupees Twenty six only) per each point 

above 300 in the new series, i.e., 1998-99=100 per month. 

III. Service Weightage 

The employees who have completed service not less than five years in an establishment 

or under an employer, as on the date of commencement of this notification, shall be allowed 

service weightage included in their basic wages: 

1. Service period between 5 to 10 years—5% of basic wages. 

2. Service period between 10 to 15 years —10% of basic wages. 

3. Service period of 15 years and above—15% of basic wages. 

IV. Special Wages    

 Special Wages of ₹ 150 (Rupees Hundred and fifty only) per month shall be added to 

monthly basic wages of the employees working in the Municipalities or Corporation areas of 

the State. 

V. Daily Wages 

The daily rate, if any, in respect of the category of employees for whom monthly rate is 

fixed in this notification shall be calculated by dividing the total of monthly basic wages, 

dearness allowance, service weightage and special allowance by 26. 

VI. General Conditions 

 (a) If any category of employee is not included in this notification, such employee  

shall be eligible to get wages at the rate of wages fixed for the employees of equal status. 

 (b) The minimum rates of wages fixed as per notification issued under  

G. O. (Ms.) No. 196/2016/LBR dated 21st  December, 2016 and published as  

S.R.O. No.785/2016 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 1352 dated 24th July, 2009 

shall not be applicable to the category of workers from the date of the publication of this 

notification. 

    

 By order of the Governor, 

 

D. LAL, 
Additional Secretary.  
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